
 



 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  الحمد هللا الواحد والصالة والسالم على رسوله المجاهد

  :أما بعد

  ؟من هي حفيدة صفية 
الجهـاد بـل كانـت تعـيش فـي أو لم تكن تعرف الكثير عـن االلتـزام  التيتلك األخت البسيطةإنها 

ه الكبيـر والـصغير ر اهللا وتزوجت ذلك القائد المجاهـد ممـن يعـرف فـضلّبيئة غير ملتزمة حتى قد
  . )أفغانستان (في أرض العزة أرض األبطال

ًوكانـت ال تـراه إال قلـيال , ًجيـد نـسبياتزوجته وسافرت معه إلى أفغانـستان وجلـست معـه فـي بيـت 
عنها أحـد ولقد حدثتني , مشغول أو مسافر وكانت تصبر وتحتسب غيابه عند اهللاإما ًفهو دائما 

نـت ا كوهـلفأجابـت ض الجهـاد عنـدما سـألتها عـن وضـع زوجهـا خوات اللواتي يعرفنهـا فـي أراأل
  !!.راه ت

وعاشـوا فـي هـذا , ثم انتقلت مع زوجها إلى كهف من الكهوف في جبال أفغانستان وهي حامـل 
 , أدنى مقومات الحياة حتى ماء الوضوء كان له معها قصة خاللهاالكهف فترة من الزمن لم تجد

فتخيلوا يا أخـواتي , به ف في إناء وتذيبه على النار لتتوضأفقد كانت تجمع الثلج من حول الكه
العزيزات كم تكون الحياة صعبة في كهف على جبل محـاط بـالثلوج ال كهربـاء وال تدفئـة وال مـاء 
فبــاهللا علــيكم ألــيس مــن واجبنــا أن نــذكر المــسلمات بقــصص هــؤالء المجاهــدات حتــى يحــذون 

 وتحملــت حتــى كتــب اهللا لقــد صــبرت, قبرن علــى ضــنك العــيش ومــشقات الطريــحــذوهن ويــص
  .فال حول وال قوة إال باهللامن صعوبة الظروف لجنينها أن يسقط 

لكنهـا لـم تطـق العـيش فيـه فطلبـت مـن , تنا فـي اهللا إلـى منـزل جميـل وواسـعانتقلت أخبعد ذلك 
 بحـالوة الجهـاد والبعـد عـن متـاع الــدنيا فيـهك الكهـف ألنهـا كانـت تــشعر لـزوجهـا الرجـوع إلـى ذ

وعــادت ,  بعــد إصـابة بالغــةهـاحتــى قـدر اهللا بــدخول األمريكـان إلــى أفغانـستان فأســر زوج, الزائـل
لكــن اهللا أعمـى أبــصارهم عنهــا , ســمها فـي النقــاط الحدوديـةا َمّمــُهـذه األخــت إلـى بلــدها وقـد ع

 , صـابرة علـى أسـر زوجهـا المتواضـعبيت أهلهـا في أقامتف, ودخلت بلدها بدون أي مضايقات



 

فلـم يــساعدها أحــد مـن أقاربهــا فقــد عاملوهـا معاملــة المطلقــة , قــر الـشديد الــذي تعانيــهوعلـى الف
 وهنــا ,المذنبــة فكانــت تقتــات هــي وابنهــا علــى صــدقات المحــسنين فــال حــول وال قــوة إال بــاهللا

ًراجيــة مــن اهللا أن يكــون دافعــا أمــامكم  أضــعه  صــلى اهللا عليــه وســلمرســول اهللال ًاحــديثاستحــضر  ً
القـصة فقـد قـال صـلى اهللا عليـه هـذه ًلمن يعرف أختا في اهللا حالها كحـال حفيـدة صـفية صـاحبة 

فكـم مـن عيـد  ,البخاريرواه ) ًمن جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا( وسلم
ذهبـت لـسفارة بلـد زوجهـا  اتهامن معانبعد سنتين ف,  وصغيرها بالعيد هيمر عليها دون أن تفرح

أمهــا مــع  فــذهبت ,ًوثائقــا مــن المخــابرات العامــة منهــا للــسؤال عــن أهــل زوجهــا فطلبــت الــسفارة
لمـذكورة فطلبـت مـنهم األوراق اللمخابرات فصعدت أمها لمبنى المخـابرات وبقيـت هـي خارجـه 

 متــى!! نتـك هنـا؟فـصرخ الـضابط فقـال هـل اب! فـسألوها لمـن هـذه األوراق؟ فقالـت البنتـي فالنـة
وتأكـدوا مـن جـواز  فأحضروها ..فقالت نعم لقد دخلت من سنتين !!!  ؟كيفو!! دخلت للبلد؟

ق أن ترفـــع عـــن وجههـــا  فـــي وســـط الغرفـــة علـــى كرســـي وطلـــب منهـــا المحقـــوأجلـــسوهاســـفرها 
, فقالــت عــن طريــق المطــار بــأوراقي الرســمية! فــسألها كيــف دخلــت البلــد ؟, الحجــاب فرفــضت

!! ًسأقتل من كان مسؤوال عن مخابرات المطار فـي ذلـك اليـوم ولـم يعلـم بـدخولك ًفصرخ قائال 
ثــم أخــذ يــدور حولهــا وكلمــا وصــل أمامهــا نظــر إليهــا وقــال ومــا ظلمنــاهم ولكــن كــانوا أنفــسهم 

  ...يظلمون

ثـم أخــذ يــسألها عــن زوجهــا وعـن األخــوة فكانــت تجيبــه بأجوبــة ال فائـدة منهــا فلمــا وجــد أنــه لــن 
ً يــسره هــددها قـائال ألحــد الحــرس الموجــودين علــى بـاب غرفتــه أنزلهــا ألســفل كــي يأخـذ منهــا مــا

ل ّ أقبــ دعنـييَنـُفاقتادهـا الحـارس فبكـت أمهـا وقالـت للمحقـق يـا بـ, ومـاتيـستخرجوا منهـا المعل
 وشــتمها فــصاح بهــا, يـداك علــى أال تــسجنها فقالــت ألمهــا ال يــا أمــي ال تقبلــي يــدي هــذا الكلــب

 فخرجـت بحمـد اهللا ولـم يمـسوها ,ة مـع أنهـا ال تـستحقّآلن ألجلك يا حجاتركها وقال ألمها سن
  ثابتـة علـى الحـق فـادعوا لهـا يـا هذه األخت المجاهـدةوال زالت , بسوء وحفظها اهللا من كيدهم

  .أخواتي بأن يفك اهللا أسر زوجها ويجمعهما مرة أخرى في ساحات الجهاد واالستشهاد

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  أريج الجهاد/ أختكم 



 

  


